Dansk Bueskytteforbund
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dommer-ost@dbsf.dk

Røstofte, den 3. oktober 2010

Referat fra dommer Øst-møde
fredag den 1. oktober 2009 kl. 19.00
Taastrup Idræts Haller,
Parkvej 78, 2630 Taastrup

1.

”Bordet rundt” - hvordan er ude 2010 gået.
Der skal fremover tages højde for holdskydningen fra klubberne
således at der ikke skydes flere hold pr. runde end der er
dommere.
(3 dommer = max 6 hold pr. runde)
Jane sender standard skrivelse til stævne arrangør med
information om ovenstående + hvem der kommer som
dommer(e)
Enkelte dommer har haft RIGTIG mange stævner – både inde
2009/2010 og ude 2010, mens andre dommere ikke reagere
hverken på mails eller møder.
Vi er i øst nu 14 dommere – 2 har ikke været aktive de sidste 1215 mdr. uden nogen form for reaktion.
2 har været ”stand-by” i sommer på grund af sygdom og arbejde.
Det er ikke rimeligt at dommere, der ikke tager sin tørn på de
regionale stævner skal kunne deltage som dommere i de
nationale stævner.
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Diskussion om hvad vi gør/kan gøre for at få flere dommere.
Dommerkursus i dette efterår er aflyst p.g.a kun 1 tilmelding.
Eneste krav for at kunne deltage i dommerkursus er, at være
medlem af en klub (aktiv eller passiv) og have lysten til at sætte
sig ind i lovkomplekset inden kurset, samt at stille sig til rådighed
til stævnerne.
ØST retter en appel til forbundet om at finde en måde at få nye
dommere på.
Diskussion om 3D reglerne og om hvorledes de skal fortolkes.
Der skal være mere enighed blandt os dommere og hvordan vi
fortolker lovene, så vi alle giver det samme svar på div.
spørgsmål.
Se vedhæftede mail fra lovudvalget.
Der mangler stadig klub(ber) til SM for ungdom og junior/senior.
Så snart der er klubber sendes mail rundt så vi kan få sat
dommere på til disse stævner. Region Sjælland holder møde 28.
oktober 2010 og snarest derefter må vi håbe der en klub(ber) der
melder ind på disse stævner.

2.

Dommerpåsætning for sæson inde 2010/2011
Se vedhæftede fil

3.

Evt.
Næste møde bliver sidst i marts, hvis ikke der indkaldes til fælles
dommermøde (alle dommere)

Referant: Jane Sigil
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